
Liturgie zondag 2 oktober 2022                                                           

Thema : In Jezus’ Naam 

 

Voorganger : Leen Jager  

Gastheer :    Reyald Bogerd 

Organist  :    Hans Ridderhof 

Muziekteam 

_________________________________________________________ 

 

• Welkom en mededelingen  

• Lied: NPB 145: 1 en 2 – Mijn God en koning, ik wil toegewijd 

• Stil gebed / Votum en Groet  

• Lied: Opwekking 564  – De wedloop  

• Leefregels/wetslezing  

• Lied: Sela  – Jezus’ liefde voor mij  

• Lied: Opwekking 619 – Sta op en prijs Hem  

• Gebed  

• Kinderblok: Jezus zegent de kinderen  

• Kinderlied: Trinity – Ik wens jou  

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

• Bijbellezing: Handelingen 3: 1-10, Kolossenzen 3:12 – 4:4  

• Preek: In Jezus’ Naam   

• Lied: Gezang 218: 1, 7 en 8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft  

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug 

• Collecte   

• Lied: Gezang 255: 1, 2 en 3 - Ere zij aan God, de Vader    

• Zegen   
_____________________________________________________________ 
 
Liederen uit het liedboek, Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking 
 
 

• Welkom en mededelingen  
 

• Lied: NPB 145: 1 en 2 – Mijn God en koning, ik wil toegewijd 

 
1. Mijn God en koning, ik wil toegewijd 
uw naam verhogen tot in eeuwigheid. 
Ik breng U dankbaar hulde, elke dag; 
ik prijs uw naam zolang ik leven mag: 
‘Hij is de lofzang waard! Laat heel de aarde 
Hem eren en zijn koningschap aanvaarden. 
De HEER is groot, door niets wordt Hij gebonden; 
geen mens die ooit zijn grootheid kan doorgronden.’ 
 
 
 
 
 



2. De mensen loven U de eeuwen door. 
Wat U gedaan heeft, prijzen zij in koor. 
Zij zeggen dat U indrukwekkend bent; 
ook ik maak graag uw wonderen bekend. 
Zij zullen vol ontzag uw daden roemen; 
ook ik wil uw verhevenheid benoemen. 
Laat iedereen uw goedheid luid bezingen; 
U bent volmaakt, U doet de juiste dingen. 
 

• Stil gebed / Votum en Groet  
 

• Lied: Opwekking 564  – De wedloop  
 

Ik loop de wedloop die voor mij ligt 

door een wolk van getuigen omgeven. 

Met mijn ogen alleen op Jezus gericht 

in de wedloop van het leven. 

 

-Refrein- 

Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 

Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. 

Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; 

Jezus is het doel van mijn bestaan. 

 

Hij geeft volharding om door te gaan 

in de strijd die het leven ons kan geven. 

Hij heeft zelf ook de pijn 

en moeite doorstaan 

in de wedloop van het leven 

 

-Refrein- 

 

En ik weet dat Hij gestorven is 

aan het kruis om mijn zonde te vergeven. 

Dit geloof is mijn getuigenis 

in de wedloop van het leven. 

 

-Refrein- 

U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, 

U wijst mij de weg die ik moet gaan. 

U bent mijn rots en geeft standvastigheid. 

Ja, U bent het doel van mijn bestaan. 

 

• Leefregels/wetslezing  
 
 
 
 
 

 



• Lied: Sela  – Jezus’ liefde voor mij  
 

Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft. 
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
-Refrein- 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij. 
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
-Refrein- 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
-Refrein- 
 
 

• Lied: Opwekking 619 – Sta op en prijs Hem  
 
Kom nu hemel, wees blij, 
kom nu aarde, juich! 
Kom nu volk van de Heer,  
geef Hem eer.  
Kom, jubel het uit 
Als je staat op de bergtop, 
kom verhef je stem. 
Ook in de vallei, kom en wees blij 
en zing voor Hem! 
 
 
 
 
 



 
-Refrein- 
Sta op en prijs Hem, 
Hij verdient de eer. 
Sta op en prijs Hem, 
zing voor de hoogste Heer, 
met heel je hart, 
met heel je ziel, 
met al je kracht. 
Sta op en prijs Hem! 
 

• Gebed  

• Kinderblok: Jezus zegent de kinderen  
 

• Kinderlied: Trinity – Ik wens jou  
 

Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
-Refrein- 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
-Refrein- 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
-Refrein- 
 

• Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 



• Bijbellezing: Handelingen 3: 1-10, Kolossenzen 3:12 – 4:4  

• Preek: In Jezus’ Naam   
 

• Lied: Gezang 218: 1, 7 en 8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft  
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 
8. 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 

• Dankgebed en voorbeden  

• De kinderen komen terug 

• Collecte   
 

• Lied: Gezang 255: 1, 2 en 3 - Ere zij aan God, de Vader    
 

1. Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 
 
3. Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

• Zegen   
 
 
 
 


